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Aquest projecte artístic s'ha dividit en cinc fases, que són les següents:


La primera fase era la part més reflexiva del treball on havies de pensar que volies 
simbolitzar amb l'obra, en el meu cas volia transmetre el sentiment d'inseguretat i de por 
a no arribar als objectius que em marco per terceres persones que em limiten. Crec que 
és una sensació que li passa a molta gent, ja sigui per la mateixa pressió que es posa 
cada un o per les expectatives dels altres. Aquest sentiment el vaig voler transmetre amb 
colors vius, elements de la naturalesa, línies rectes, amb el miním abstractíssima i amb un 
toc de simetria.


Les següents dues fases, constava en cercà un artista a lliure 
elecció i una obra del museu MNAC de referència i d'inspiració. 
L'artista amb el qual em vaig inspirar va ser Perejaume, ja que un 
dels factors que el caracteritza és el recurs que té a la naturalesa 
i aquest era un factor molt important en la meva obra.

Després, l'obra del MNAC que vaig escollir va ser La Acequia de 
Joaquim Mir. Aquesta obra pertany a l'Art Modern, és una pintura 
de l'any 1897, on es veu representat un riu que transmet 
tranquil·litat i de fons podem observar la natura i un poble.


La quarta fase consistia en esquematitzar i començar a pensar en quin lloc volíem 
exposar-la de l'escola i en com faríem la realització de l'obra, és a dir, materials que 
utilitzaríem, la tècnica, la composició, etc.

Tenint en compte el que volia transmetre i amb quins elements ho volia fer, s'hem va 
acudir representar-ho amb un arbre, ja que la simbolització de l'arbre transmet puresa i la 
forma encaixava amb el que volia.




Per acabar el projecte, tocava fer l'obra, els materials que vaig utilitzar van ser 5 fulls dina 
A3 (enganxats amb cinta), dos cabdells de llana de color marro però diferents tonalitats 
per crear un contrast i que no fos tan monòton, vaig utilitzar també unes teles, paper 
decoratiu, pintura de color verd, mini clips verds i unes petites flors vermelles.

Primer de tot vaig començar pintant dos fulls dels cinc amb la pintura verda. Tot seguit 
vaig començar a enganxar amb cola fil a fil per començar a donar-li forma al tronc i 
després vaig enganxar al mig del tronc la tela seleccionada de color marro. En acabar de 
fer el tronc, amb el paper decoratiu vaig anar retallant-lo de tal forma perquè és veies 
simulades les formes de les arrels d'una manera minimalista. Per últim vaig enganxar els 
mini clips verds simulant les fulles amb unes poques flors vermelles.

En acabar tota l'obra, hem vaig donar conta que s'hem havia escapat un detall i era que 
com penjaria l'obra, aleshores, gràcies al meu professor de Fonaments de l'Art, el Sr. 
Pescador, em va donar un ajut en com fer-ho.


La conclusió que extrec d'aquest treball realitzat és molt positiva, ja que durant aquest 
període de temps m'he pogut sentir una mica artista, i és una sensació molt bonica 
perquè pots expressar el que vulguis de la teva manera. Agrair als professors del 
batxillerat artístic que m'han ajudat, ja sigui a donar-me idees o amb la realització de 
l'obra.


(LLOC DE L’ESCOLA ON ESTÀ SITUADA L’OBRA)


